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Försök till historisk öfverblick 
af striderna om ~Yel'iges sjöförsyar, deras upplwmst 

och utveclding under imtevat•autle århunclmcle 
jemte del'af tömnletlfla betmld.elser. 

(Forts.) 

V år landsman, J oh n Eri cssons snillrika uppfinning, Ad!rrsparre 
• 1 'd A l · , l l d o. Skogman. som pa am ra st an t anten gJort en sa ysam e · ebnt, 

mottogs genast här hemma, såsom det var att vänta, mell 
det mest enhälliga erkännande. Afgjorda motståndare 
i sjöförsvarsfrhgan, såsom Adlersparre och Skogman, 
skyndade att utan betänh:ande tillstyrka monitorers 
antagande såsom vår flottas pieces de recistanee, hvil-
ka skulle fylla den lueka som de gamla ekvallarna lem-
nat i flirsvarsväsendet. Uti Kongl. Örlogsmannasäll-
skapet yttrade sig A. om "Kapten En'csson och pan
sad:läclda (cwty_q·' ,*) prisande monitorerna såsom "de 
numera enda stridsdugliga stridsfarts g". Detta A:s 
anf'örande utmfirker sig genom myeken sakrikhet men 
oekså genom en hos denne förf. ej ovanlig ofördrag-
samhet mot olika tänkande. Ledd af stor btmndran 
för allt genuint amerikanskt, drog han ej i betänkande 
att bryta stafven öfver alla slags pansarfartyg med 
undantag af tornfartygen och att egna )eke blott mo
nitorerna utan äfven det amerikanska slätborrade ar· 
tilleriet de amplaste loford. Emot 15 tums kanoner· 
nas 460 l!. tunga kulor voro de af sjMörsvars-komiten 
föreslagna pansarfregatterna att "förlikna vid ett kruk
makeriarbete", hvaremot monitorssystemet framhölls 

*) Tid8krift i Sjöv;isendet 1852. 
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slisom sjelfya fullkomligh eten. Niir entusiasmen hnnnit 
något tigga sig, npptiicktes emellertid en och annan 
brist, till en börj an att kostnrH1 en, l\\·i lken A . nppgaf 
till G eller GOOOOO rm t stycket beliipte sig för v:l.r fl'n·
ste monitor, "John Erics:<on'', till 8-11000 oeh fö r t1 en 
siste, '' Loke '', till 1115000 n nt. Till en början fä ste 
man sig helt naturligt nästa n utesintande YiLlm onitorn s 
trtkti ska egenskaper och, m· denna synpunkt betraktad, 
erbjöd han så stora resurser både ti ll anfall och för
svar , i arti ll eri sty rka och pansarshytlrl, att, oa l;:t.al1t 
han saknade ett vigt igt vapen, ramm en, s·om just und er 
amerikansha kr iget vann sina sponar, man ej för till 
fäll et kunde välj a ett kraftigare och billigare pansar
fartyg. När man deremot tog i betrahtantle i hvarl 
mån monitorer uppfy ller de strategiska fonl ringarna 
uti kustförsvarssystemet, så måste dess ringa fart bj er t 
framt r[ida såsom en .betiinklig brist, hv ilken ej är möj 
lig att ersiitta annat ~tn genom ett betydligt större an
tal. Under s?1dana förhållanden kan det väl siittas i 
fråga , om det ej varit ld okare att afvakta monitors
systemets utveckling, ti ll s man af dessa fartyg lyckats 
erhålla åtm instone 10 knops fart, och unrler tiden tänka 
på att med några pansarbatterier s t~irka positionsför
svaret. Till denna del af s.i öfö rsvaret, der farten kunde 
undvaras, vore vid denna tid ej svårt att finna lämp
liga pansarfartyg.smodeller, men för elen andra delen, 
der farten utgör ett hufvud vilkor, Y ar det ej så lätt 
att från andra länder erhålla en för vii r t kustförsvar 
passande typ. Följden af att ej , vid bestämmandet af 
fartygsmaterielen, taga de strategiska faktor erna i öf
vervägande, lika väl so m de taktiska, har visat sig uti 
den tvekan och det stillastående sorn intriidde, sedan 
vi på några år fått 4 monitorer färdiga och so m sed
nare ännu miirkbarare gaf sig tillkänna under och efter 
de 10 mindre pansarbåtames byggande. Ansvaret fcir 

- '::nn-

att ej den biista ordning städse iakttagits eiler de mi
litiiriskt vigtigaste skii l fltt göra sig giillande drabbar 
dock icke ensamt fa ckmännen, som Linge nödgats stiiJla 
seglen efter den viml som l.Jl åsel' inom riksdagshusets 
v:Lggar. 

Uti samma anflirmule i lH'ilket A . fö rordade moni
torerna ryckte han fra m med de ideer rörande perso-
11alen, hvilkas driftigaste fanbä rare han snart skulle 
blifva . l\Ied anledning af kapten Brakels vii.lmenta, 
men om brist på sakkunskap vittnande, motion på rid• 
darhuset passa r forf. på tillfä ll et att, i en not, gissla 
(lem, "som ej förstå vigten af arbetets fördelande eller 
huru mycket mer fulländade krafter erhållas, om för
svaret af egna hem iklädes en lika sjelfständig form 
som fö rmågan att utst räcka vingame och föra makt
språk på fr iimmande kust .... " Det enda sätt , h var
på. A. fi\tt i si tt hufvud att större duglighet hos vap
net, det gemensamma af alla tänkande fackmtin efter
sträfvacle målet, kunde vinnas, nämligen flottans del
ning, förmådde honom att sluta sig till sin gamle mot
ståndare, grefve . v. Ph ten, h vilken i A . fann rätte 
mannen att genomföra det verk som är oskiljaktigt fäst 
viLl grefve v. P:s minne. 

De hotande ljungeldar, som båda dessa män höllo 
på att tillreda för at t rensa den tryckande atmosfer 
som hvilade öfver flottan, sökte, bland andra, frih. Skog
man att i tid afleda genom ett "Anförande vid en sam
mankomst å hotel Phcenix elen 1 lliars 1863 ~ . *) I detta 
anförande uttalade frih. S., hvars pligt såsom folkre
presentant och ledamot af statsutskottet segrade öfver 
hans betänklio·heter såsom chef för SJ'öförsvarsdeparte-o . 
mentets kommandoexpedition, oförbehållsamt och möj-
ligen till förfång för egna intressen, sin från departe-

*) På begäran tryckt s. r,. 
25 
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mentschefens afvikande uppfattning, grundad på li'ka 
li fiig och säkert betydligt djupare öfvertygelse än "· 
P latens och Adlersparres. Opposition gälde, såsom nyss 
n~imdes, ej monitorerna, h vilka frih. S. skänkte sitt er
kännande "såsom ett vapen afsedt f\ir våra h:nsters 
omedelbara försvar," ntan att \Joel;: dela de absoluta 
förkaste lser A . uttalat1e, "al lrami nst n~ir han till skrif
Yer endast fördom och afnntl att man ej i alla länder, 
mecl förkastande af allt annat, antager Ericssons upp
finning såsom det enda som kan benämnas framtids
materiel ", den gälde hufvudsalrligast projektet att dela 
personalen och dana en del fö r krig på öppna sjön och 
en annan del för krig inuti sluten skärgård. Med led
ning af en kort, men fullständig och klar, historisk 
öfversigt af de öden sjövapnets organisation genomgl\tt 
alltifrån frihetstidens början, utvecklar förf. de skäl , 
hvarföre den föreslagna åtgärden sannolikt ej kan leda 
till målet utan blott föranleda en våldsam och skadlig 
rubbning. Innan nästa afgörande åtg~ircl sattes i verk
ställighet, hade frih . Skogman afgått från chefskapet 
för kommandoexpeditionen, hvilket sedan elen l Januari 
1864 innehades af Adlerspal'l'e. 

Grefve v. P laten hade emell ertid beslutat att ge
nomföra en sådan organisation af flottan, hvilken ·hvar
ken var af tidsförhållam1ena påkallad eller af en san
sad opin ion påyrkac1. Vid riksdagen 1863 var han fär
d.ig att våga den första förpoststriden, i hvilken han 
ock bibehöll valplatsen, tack vare den inom svenska 
representationen ofta rådande meclgörligheten att utan 
grundlig pröfning släppa igenom sidana regeringsför
slag som ej iiro förenade med ökade pel;: uni rira upp 
offringar. Utaf de talrika argument som departements
chefen uppstiLlt i den k propositionen, och af hvilka 
åtskilliga torde igenkännas såsom gengångare från 1851, 
anföra vi följande : 
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((Sjöförsvaret är att anse såsom en länk i kedjan af 
våra försvarsanstalter, af hvilka landtförsvaret utgör 
hufvudbestfimlsdelen 11 och måste "så ordnas, att det 
förmår åt hnfv ndförsvaret r~icka det kraftigaste biträde". 
Det enda system som kan tillrådas måste vara "att 
hålla en inskränkt materiel i bästa och mest tjenetbara 
skick 11 samt att "öfningama så ordnas, att hvarje del 
af personalen erl åller det mått och den art af öfning, 
hvaraf den är mest i behof. a "Materiel och personal" 
måste "oeftergifiigen vara af den utmärk taste beskaf
fenhet" och s,yftet som med systemet afses är ''en 
sjelfständig och lcra(tig tt tveckling" . Sjöförsvarets än
damål angifves va l'a : l:o landets försvar a) "på egna 
kuster och farvatten '', b) "på närliggande öppna haf"; 
2:o upprätt hållandet af förbindelsen med andra nationer; 
3:o beredande af fördelar åt handeln samt 4:o bildning 
och öfning af nödig personal. Fartygsmaterielen inde
las i gntndgåcnde, djnpgåendc, snabbgående samt ång
fartyg med full segelkraft; sjöförsvare t indelas i det 
"inre" samt det 11 yttre eller djttpgående". Några när
mare bestämmelser rörande de fartygstyper som borde 
passa i styrka med dessa ny modiga och skäligen lös
liga indelningar angifvas ej , med undantag af bestyck
ningen, eller rättare den '1verkningsförmåga", uppskat
tad efter befintliga slätborrade kanoners, som bör for
dras af hvarj e fartygsklass bestyckning "efter införda 
förbättringar'1 • Vi skola likväl ej bjuda till att utleta 
grefve v. Platens åsigter om materielen, dess beskaf
fen het, sammansättning eller fördelning, af det skäl att 
hans åsigter hiiruti ögonskenligen vor o sviifvande i rym
den. Det är ej frågan om pansarfregatter, monitorer , 
kanonbåtar o. s. v., utan helt enkelt om 6 a 8 "h·igsång
fartyg ", bestyckade med "kanske 12 a 16 kanoner", för 
det yttre försvaret samt för det inre, om en "bestämd ka
nonstyrka, fördelad på sådana farkoster, af h vad beskaf-
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.fenbet de vara må, hvilka blott till någon del draga så 
mycket som lO fots vatten.'' Vi påminna oss väl, att 
grefve v. P . af princip ej ville underkasta de fartygs· 
typer, till hvilka han iisl;:ade anslag, riksdagens gransk
ning och finna deruti intet klanderviirdt, lika litet som 
deruti att han, härvidlag stödjande sig på den sjöför
svarskomite hvars ordförande han varit, fixerade ett 
årligen erforderligt extra anslag af 736000 rmt för ma
terielens nöjaktiga kompletterande under de 9 följande 
åren, eller 1104000 om tiden skulle inskränkas till 6 
år. Hvad som deremot måste ogillas är, att han, än
skönt materielens beskaffenhet ännu var för honom ett 
olöst problem, tog sig för att på måfå fördela densam
ma, med det lätt genomskinliga syftemålet att sålunda 
finna en hållpunkt för sitt förslag till personalens del
ning. För detta förslag lyckades ock grefve v. P. att er
hålla gillande i princip af riksdagsmajoriteten, som lät 
dåra sig af förespeglingarna, att flottan nog skulle få ef
fektiv bemanning, om han blott garanterades att få an
vända öfningsmedlen enligt sina, ifrån industrien lå
nade, satser om arbetsf'ö rde lning, tillämpade till yttee
lighet och ej längre enligt de moderata grunder som 
han 1851 förordat. Man blundade för det faktum, att 
dessa satser voro högst opraktiska, om ej alldeles otil
lämpliga, så länge det ej var möjligt att uppge, hvilken 
materiel som skulle tillhöra det ytt?·e, och hvillcen sär
skildt skulle a('ses (Ö?" det inre sjöförsvaret. 

I sin egenskap: af tongifvande medlare lyckades 
statsutskottet, åtminstone i frågan om materielen, att 
hålla sig något så när midt i farva ttnet. Att det insåg 
bebofvet af ett rörligt kustförsvar, framgår af dess till
styrkan att "med fästaclt afseende å de lokala förhål
landen som vårt land och vlira skärgårdar förete i 
främsta rummet anskaffa starka, snabbgående och kraf
tigt bevärade, med ångkraft försedda, fartyg af jern, 
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så kon struerade att de med liitthet kunna användas 
och manövrera i alla de vatten som närmast omgifva 
våra kuster samt äfven kunna upptriida utom skärgår
darna då omständigheterna iiro gynnande. Detta sy· 
nes vara vårt behof och bör utgöra elen väsentligaste 
och starkaste delen af vårt sjöförsvar." I öfvertygel
se att regeringen ej komme att för de beviljade med
len anslmffa vare sig "stora och dyrbara pansarfartyg" 
eller ''fartyg, egentligen afsedela för öfningsexpeditio
ner ", tillstyrkte utskottet, att 600000 rmt i extra ny
byggnaclsanslag måtte ställas till K. JVI:ts disposition, 
hvil k et af alla stånden godkiindes, dr1 de af departe· 
mentschefens betänkande ej sågo anledning misstänka 
att han var böjd för några större fartyg. 

Af ojemförligt större vigt blef dock utgången af 
striden om öfningsanslaget. J e m te det K. M: t äskade 
detta anslags höjande från 360000 till 550000 rmt att 
utgå af sta tskassan samt af den från handels- och sjö
fartsfonden af:mtta summan från 82500 till150000 rmt, 
hemstälde derj emte K. 1\I:t att dessa 700000 rmt skulle 
så delas, att 590000 beviljades till expeditioner med 
dc djupgående fartygen - 2 långresekorvetter, l kadett
korvett samt l a 2 af de nya "krigsångfartygen" -
och 110000 för expeditioner med de grundgående -
3 bat . sk~irgårdsfartyg med tillhörande 3 kanonång
slupar och 6 r ekognoseringsfartyg. Samtyckte riksda
gen till denna delning, så kunde regeringen tyda 
detta samtycke såsom ett stumt godkännande af de 
planer , hvarmed man visste att grefve v. P. numera 
umgicks; "att fullkomligt åtskilja dessa vapen samt 
åt h varelera anvisa dess egen personal." Utskottet 
tvekade ännu mindre att i denna principfråga ge de
partementschefen ett förtroendevotum, hvilket emeller
tid uppkallade flottans vänner till ett skarpt motstånd. 
Tvenne stånd vore för och tvenne emot delningen af 
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anslaget, men vid verkställd omröstning srgrade rege
ringens för slag, likväl med en afprutning af 70000 rmt. 

Med tvenne enskilda motioner hade utskottet gjort 
kort process, nemligen hr Brakels om förhöjning af det 
ordinarie 11ybyggnadsanslaget med l million rmt och 
om ett extra anslag af lika stor summa, samt hr C. A. 
Larssons, att de såväl på ordinarie som på extra stat 
begärda beloppen måtte tagas från flottan under kom
mande statsregleringsperiod för att betjena allmiinna 
rörelsen och industrien. Litet kinkigare var det att 
l>omma ifrån hr C. B. Lilliehööks motion på riddar
huset, a t t exercisanslaget må t te odelaclt ställas till K. 
M:ts disposition. Denna förtj enstfullt mothwrade fram
st~illning, som klart angifver sjöförsvarets natur och 
olämpligheten af grefve v. P:s clelningsförslag, torde 
förtjena, att vi ur statsutskottets betänkande citera föl
jande: L. hade framhållit, "att ändamålet med de fly
tande krigsmaskiner, som i skärgården böra finnas och 
som för densamma äro särskilclt af;;:eclda, blefvo sanno
likt hädanefter icke annat än att försvara eller biträda 
vid försvaret af vissa vigtigare positioner. Simlie för
svaret blifva i någon mån kraftigt, måste maskinerna 
vara skottfria, d. v. s. utgöras af .flytande pansarkläelda 
batterier. Antalet af dessa rörliga fästningar kunde 
icke blifva så betydligt, att för dem behöfcle bildas en 
särskild officerskår och deras tillbörliga användande i 
striden kunde icke vara en sak främmande för dem 

' som egcle elen kunskap, skicklighet och erfarenhet som 
f~rclracles för att i strid föra fartyg tillhörande yttre 
SJÖförsvaret. De största bland dessa fartyg blefvo icke 
större än att äfven de kunde röra sig och användas vid 
försvaret i sådan skäegånl, der elen anfallande kunde 
våga en landstigning. Kännedom af skärgården vore 
derföre äfven nödvändig för befälet å de större farty
gen, och borde af detsamma under blifvande öfnings-
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expeditioner förvärfvas. Att hiidanefter uppdraga en 
på sakförhållanden grundad gräns mellan hvad som 
skulle räknas till det y ttre och inre försvaret har d.er
före motionären ansett vara niira ogörligt och då mo
tioniiren med sin framst~illning endast åsyftat att rikets 
st~imler icke genom något deras beslut slmlle uttrycka 
ett gillande af en sådan delning af sjövapnet och dess 
personal som de förliden riksdag afslogo, hade han 
hoppats bifall dertill , helst då förslaget, sådant det af 
motion~iren fram st~ilts, hvarken lade hinder i vägen för 
K. l\l:t att vidtaga de personalorganisationer som kunde 
finnas nyttiga, eller anviinda exercisanslaget på sätt 

K :i\I:t ansåge lämpligast. 11 

L. och hans följeslagare kämpade såled0s moLligt 
och med goda vapen för flottans sak, men blefvo likväl 
besegrade, ty rikets ständer, trogna sina traditioner, 
visade gerna tillmötesgående mot r egeringen genom att 
säga ja ! och amen! till principiella omorganisations
frågor, för hvilkas följder de utan betänkande läto re
geringen bära ansvaret; icke så i anslagsfrågor, der 
de med beO'iirli o'het kritiserade och letade npp både 
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rimliga och orimliga skäl för afslag, utan att just all-
tid stödja dem på sådan sakkännedom som borde ligga 
till grund fot• hvarje vägran eller nedsät tning af för 

uppgifna ändamål äskade medel. 
Grefv e v. Platen hacle emellertid bibehållit slag

fältet, dock icke utan uppoffring. Han som så strängt 
hållit på K 1\I:ts proposition , clå det varit fråga att 
bestämma fartygscerter , måste nu köpa sin första se
ger med uppgifvande af ett annat kungligt prerogativ, 
att använda öfningsanslaget på sätt K M:t pröfvade 

lämpligast. 
Det gigantiska kriO' som vid denna tid rasade iA meri:canska 

b • l.:nget 
nya verlden, hotande att s1wänga elen unga amerikan- 1861-65. 

ska republiken i tvenne af hvaranclra oberoende stater, 
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följdes på denna sidan Atlanten med stor nppm ~trk
samhet af såväl land- som sjömilitärer. Särskildt ur 
kustförsvarets synpunkt syntes detta krig erbjuda åt
skilliga Htrdomar sa m t den ledtråd m· det kaos af pro
jektor och åsigter som i vårt land herskade rörande 
lämpligaste sättet att tillgodogöra sig de senaste för
änclringarne inom sjökrigsmaterielens område. Då allt 
sedan 1864 den ledande anden inom v;_'\.r flotta var en 
varm beundrare af allt som l edde sitt upphoffrån det 
handlingskraftiga, fördom sfria amerikanska folk et, så 
är det förklarligt, att närmaste skedet af sjövapnets 
utveckling fick en öfvervägande amerikansk prägel. 
Så hastigt importerades ideer och modeller från nya 
vedden innan man ännu hunnit studera de måno-faldio-a 
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faser, som sjökrigsoperationerna på sydstaternas kuster 
företedde, och innan man hunnit analysera olikheterna 
såväl som likheterna mellan svenska och amerikanska 
förhållanden, att vi, föniin siirdeles måno·a år o·i\tt ti ll 

ö h 

tinda, ånyo måste göra halt på den anträdda banan 
för att se oss om efter ny viigleclning fLir vidare fram
åtskridande. 

Vi tillåta oss härn edan i korthet erinra om en och 
annan episod lll' sjökriget i Amerika jemte några an
m~irkningar öfver dess allm[tnna karakter, hvilka kända 
fakta synas oss egnade att tjena till ledning vid be
dömandet af de åtgärder som vidtogos till vårt sjöför
svars ordnande. Först påminna vi om att kriget på 
den amerikanska kontinenten ej var ett försvarskrig 
mot en öfver vattnet kommande inkräktare, hvilket 
utan tvifvel hade föranledt icke blott andra operations
planer utan ock helt andra fartygsbyggnacler. Opera
tionerna på sydstaternas kuster hade ej till ändamål 
att förbereda en invasionsbärs landsiittande, men de 
federerades flotta hade 3:ne andra vigtiga hufvudupp
gifter: 1:o att blockera kusten från Cheasepeak-viken 
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ända till Rio Grande för att afskära tillförseln af de 
krigsförnödenheter af alla slag som så ymnigt flödade 
framför allt ur engelska källor; 2:o att intaga eller 
reducera de många sjöfästningar af hvilka rebellerna 
vid krigets utbrott satt sig i besittning och som för
svårade såväl blockaden som unionsarmens operationer 
samt 3:o att i hafsvikar och på floder, isynnerhet på 
Mississippi, understödja egen arme samt hindra fien
dens i dess rörelser. Till alla de!';sa uppgifter var den 
am erikanska flottan , som befann sig nästan hel och 
hållen i nordstaternas vi\lcl, alldeles otillräcklig och 
derföre bölj ade genast nyanskaffning i stor skola, ej 
blott genom ny bygnr.d utan äfveu genom uppköp. De 
konfedererade egde vid krigets början blott några få 
fartyg, men de hade satt sig i besittning af tvenne 
örlogsvarf, N or·folk och Pensaco la; och började der ge
nast, ehuru under de största svårigheter, att konstruera 
nRgra kraftiga fa rtyg till unclerUttande af blockad" 
brytningen och biträde vid lmstfästningarnes försvar. 
Dessa pansarfartyg jemte några kanonbåtar, hufvud
sakligast på Mississippi, utgjorde tillsammans med 4 å 
5 kryssare sydstaternas flotta. 

Tillfällen att pröfva såväl den äldre som den nya 
fartygsmaterielen salmaeles ingalunda, men de konklu
sioner man umler kriget trodde sig kunna draga af de 
förefallande sjöstriderna tog o ofri villigt intryck af des
sas större eller mindre strategiska vigt, hvarföre också 
resultaten af senare unelersökningar blifvit i vissa af
seenelen mer eller mindre skiljaktiga. I främsta rum
met gälele detta mecl anledning af elen för vår flotta 
så betydelsefulla striden på Rampton redd 1861. De 
konfedererade hade vid Norfolk huggit ner fregatten 
"JHerrimack" och af densamma gjort ett pansrad t kase
matfartyg, bestyckaclt med 10, 9 och 8 inch kanoner 
samt försedt med en temligen primitiv ram. Afsigten 
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var att med detta fartyg spränga blockaden af Chease
peakviken med tillhörande floder, emedan Patornar
armens operationer berodde af huruvida dessa vatten be
herskades af unionens flotta. Det var således af störs ta 
vigt att göra denne farlige motståndare oskadlig och 
till den ~indan konstru erade Ericsson sin förste moni
tor bestyckad med 2 st. 11 inch kanoner. Emellertid 
sändes en eskader af 5 träfregatter och några mindre 
fartyg att den 8 mars förstöra ''Merrimack'1 som hade 
löpt ut från Norfolie Attacken skedde temligen plan
löst, "l\ferrimack" sänkte med sin ram fregatten "Cnm
berlaiid" och sköt "Congress" i brand, hvarefter den 
till följd af infallande mörker måste afbryta sitt för
störelseverk. .l.Hen nästa morgon var "Monitor" ankom
men till stridsplatsen och då egde denna ryktbara en
vigskamp rum, hvilken hade till följd, att de konfede
rerade nödgades lemna flere platser i :fiendens händer, 
öfvergifva Norfolk, sedan de förstört varfvet och satt 
eld på "lVIerrimack ", som efter striden dit tagit sin till
flykt, samt att monitortypen tillerkändes främ sta rang
platsen bland pansdrfartyg. "lVIerrimack " hade sin ram 
lika mycket som sitt artilleri att tacka för sin lysande 
framgång elen 8 mars och man kan med hänsyn till 
stridens detaljer väl säga, att pansarfartyget der firade 
en afgjord triumf öfver träfartygen. Affären den 9 
mars var en artilleristrid mellan 2:ne pansarfartyg, så 
väl skyddade, att ingendera motståndarens kanoner för-

" mådde genomskjuta den andres sida. "Merrimack" 
sökte väl att begagna sig af stäfangrepp, men dess lösa 
ram hade gått förlorad föregående dag då 11 Cumber
land 11 borrades i sank. Denna omständighet får ej för
bises, ty den innebar för 1'Merrimack 11 förlusten af ett 
anfallsvapen, som, rätt konstrueradt, kunde hafva gif
vit striden med "Monitor" en annan utgång, och föror
sakade derjemte en läcka i dess stäf, som förvärrades 
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vid hvarje stöt mot motståndaren. Detta missöde var 
den hufvudsakliga anledningen till att 11 lYierrimack 11 

måste draga sig ur striden. "Monitor" hade obestrid
ligen segrat på Rampton redd, men genom denna seger 
var likväl tornfartygs absoluta öfverlägsenhet öfver 
kasemattfartyg långt ifrån konstaterad. Vi skola längre 
fram återkomma till denna fråga. 

(Forts.) 



Officiela underrättelser 

Utd rag af generniorder föt· Scpt.emllCr-Noyember1882. 

Sept. 

(( 

« 

(( 

(( 

« 

l. 

2. 

(( 

UnderJ,;jtnant Asker skall, und er högst 14 dagar, stiilla 

sig under chefen s för mindepartementet order i och för 

lwmplettering af en pi'tbörj ad karta ilfve r minpositio

nen WHrmdö-Viggsö och skall varfschefen till bemälde 

underJ,>jt.nants förfogand e stiilht en däclmd segelbåt, en 

mindre ångslup samt 5 båtsmiin och eldare. 
l{ aoonbåtarne Ast rid oeh Iugcgerd sko b npplliggas sa mt 
kanonbilten Gnnhild förliiggas i La beredsk&p och sHi l-
las till militiirchefens i Carlskrona furfogandP. . 

Chefen på frega tten Vanadis skall ta.ga befattning med 

fartygets utrustn ing den 20 September och skall nämda 

fartyg inmönst ras den H Oktob er . 
Kommendurkapten O. KreUger skall fortfarande och 
under den tid kapten Ekernuum li r förhin<lrad alt be

str ida chefskap et fijr tllind eparl ementel, nlimnde befatt 

ning utöfva. 
2:ue korvetten Norrkiipiug tilldelade tubkanon er till 17 
cm. ];a noner må såsom lån utlemuas till fregatten Va

nad is. 
5 . 1\ommend örkapt.en Engstri\m skall sUilla sig under ma 

riuförva.ltniuger•S order fUr att ordna och utfö ra insl<jut

ning af flottans kanon er. 
6. Liijtnant Olsen skall vara chef p[l kanonbåten Gunhild, 

uneler den tid sagde fartyg iir stiildt till militiirehefens 

furfogan d e . 
« Löjtnant af Sillen skall frun och med den 7 September 

och ti llsv idare tjenstg(ira såso m extra adj utant i kong!. 

sjöförsvarets kommandoexpedition. 
7. Förslag till reglemente för fl ottans exercisskola , nnd er 

bef:il sskola, minskola och skjutskol a. je m te progra.m oka Il , 
med upphUfvande af reglementena för kong!. flottan s 

exercis - och unclerbefiilsskolor af den 15 Jnni 1874 m. m., 

från och med den l Oktob er detta i\r tillsvidare lända 

till efterrättelse. 

~sept .. 

"{\ 

(( 

« 

(( 

« 

« 

·8. 
« 

9. 

(( 

11. 

(( 

(( 

12. 

14. 

(( 

15 . 

16. 

(( 

18. 
« 

19. 
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Kanonbliten Aslög skall fiirl iiggas under .repaTat:ion. 

Sprmske marinattachen i vYien, öfverstelöjtnanten Don 

.Enriqu e c\ c Augnio tillåtes besöka !w ng!. fl o t t ans var f i 
Stockholm och Carlsh ona . 
Bifa ll ti ll chefen s f;ir kong!. s.i<•krigsskolnns un d. nnsu 

lmn om 14 dagars tj eustlcdighct e fter afmönst ringen fri\ t! 

Saga uen 13 September. 
Minf~rtyge& Ran skall skymls~mt r nstns jc n1t e redncerad 

h esiit tn ingslista för dentm expedition. 
Bifall till komm-kapten Schijnm eyrs umd. ansökan om 

2 månad ers utrikes tjenstled ighe t friln och med den 15 

Septe mb er. 
K ap ten Lilliehöök skall vara chef å minfttrlyget Ran 

. och t ag::t befattning med fartygets utrustning den 12 och 

inmi\nstm den 20 September. 
Bifall till liijtnant v. Dard els und. ansulmn om utrikes 

tj enstledighet till den l Oktob ~ r. 

Tillökning i den, den 9 September derta år fnst st ii lda 

besHttningslislan för minfartyge t Ran. 
Minfartyge t Hans min- och artilleri -in ven tarier och in

ventarie·nt reclning skola qv~ rl emnas vid stationen. 
1\ommendörkapten Andersson skall fortfarande, under 
den tid komm endörkapten Engström iit' förhindrad att 

sk<ita ch c"fsknpet för underofficerspersonalen Yiu flottans 

station i St:ockholm, n>i mda befattning bestrida. 
Instruktion f• ir chefen, på fregatten Vanadis, kommendur

kap te nen och riddaren m. m. J. C. Osterman. 

Kanonbåten Motala skall förl iiggas unele r repamlion . 
K anonb itten Alfhilcl skall utgå på vinterexpedition till 

rikets vestt·a kust och chefen å niimcla fartyg skall t aga 
befattning med dess rustning den 23 Oktober och far

tyget inmönstras den l inst. November. 
Bifall till unclerlöjtnai!t Anderssons uud. ansökan att 
under sin semester m vistas utomlands i och för språk

studier. 
Förlindringar i fredsbesiiltningsstyrkan å fästningen Vestra 

Hiistholmen. 
KanonLåten Urd skall föo:IHggas under r eparation. 

Instruktion för chefen å minfartyge t Ran, kaptenen och 

riddaren m . m. A. P. Lilli ehöök. 
Kapten Thuuberg skall vara chef å kanonbliten Alfhild. 
Tygoffi ceren på Kungsholmen skall vara tygofficer på 

sjöfiist ningarue. 
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'Sept. 20. Kommendören Pettersen skall inkallas till tjenstgöt'ing 

« 

« 

« 

(( 

,, 

« 

(( 

vid militlirJepoten i Carlskron a. 

~ Tillstånd för lieutnant commond er i Förenta stateru ns 

flotta , Chadwick, att taga k1innedom om administrat io

nen af fyrvH sendet, lifrHddniugssta lion ema och de hy

23. 

29. 

« 

« 

« 

« 

30. 

drografiska arbetena i vårt land. 

Bifall till l i\j tnant L age rcra ntz und. anhålla n om 2 m å 

n aders in- och utrikes tj eustl edighot. 

Minfartyget Ra u skall afm önstras och födriggas i 1 :a 

b eredskap . 

Bifall till und erlöjtH ant Lin dbergs und . ansökan o:n 3 

månaders tj enstledighet från och med d en 1 Oktob er. 

Kapten Starck skall va m chef på ,lngfartyget Walkyrian 

i stället för kapten O . P ette rson . 

Tillstå nd f j r kapten Sm;th alt ti ll uppgifven p erson till

hörande flottan upplå ta sin bostii llsliigenhet. 

Angående salut då nnderriiltelse ingått om H . K. H 
kronprinsessans lyckliga n edkom st. 

Kanonbåten Edda skall sHtt as i sjön under loppet af 

instundande November månad. 

Oktober 4 . Lotsverkels ångfartyg Ring och Frey skola införas nti 

listan tillhörande den kommerciella signalcoden. 

« 

(( 

(( 

« 

« 

(( 

(( 

« 

6. 

(( 

« 

« 

7. 

Nådigt tillstån J. föt' l<•jtnanten W. E. Elers att emottaga 

och b;ira sachsiska orden Hvita F alken, 2:a klasse n. 

Minfartyget Rolf skall söndagen den 8 dennes s tällas till 

H. M. konungen~ förfogand e . 

Kanonbåten Alfhilds 12 cm. framl.-kauon Ml73 sbll 

under förestående vinterexpedition qvarlemnas vid s ta 

tionen och fartyget i s tälle t förses med 2:ue nickor. 

Ett exemplar af skandinaviska minkommissionens rap 

port fåt· ntlemnas till öfverstelöjtnant Angnlo, spansk 

militärattache. 

T . f. direktören vid mariningeni<irs t::-.ten J . L . Frykhol m 

skall vara chef och ingenioren H. H. Lilliehöök från och 

med den l olöstkommande Nove mber verkstadsförestån

dare vid flottans varf i Stocl;holm. 

« Ångfartyget Sköldmön skall sÖndagen den 8 denn es 

snillas till chefens för flottans militiirpersonal forfogancle. 

10. Instruktion för chefen å ka nonbått: n Alfbi ld att lända 

till efteniittelse under förestäend e vinterexpedition. 

11. Fastställelse af reglemente i bajonett- och sabelfäktning 

för kong!. flottan. 

12. Kaptenen vid kong!. flottans reserv Cramer skall från 

Okt. 

(( 

(( 

(( 

» 

« 

(( 

(( 

(( 

Nov. 

« 
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och m ed den Hl dennes och till månadens slut biträda 

sjöförsvarsdeparte ment ets bibliotekarie. 

16. Tillstånd för kad ettkorporalerna Sasse, von Kruseu3t ier

na, Tigerschiöld , Lindman , af Ugglas, G. Wallenberg, 

M. W allenberg, Gyllensti eru a, Lid beck och l;adetten 

Gyllenkrok a.tt efter genomgång('n o lfrcersexa men biira 

flottans underlöjtnants uniform. 

« 

19. 

20. 

21. 

23. 

25 . 
26. 

27. 

30. 

31. 

l. 

« 

3. 

Tillstånd för lotsdirektören i Finla nd C. Tudeer a tt be 

söka flotta ns varf i Stockholm. 

Reglemente t för underbefiilsskolan vid manmngcnwr 

deparle mente t vid flottans station i Carlskroua skallupp

hUfvas och niimd a skola indragas. 

Ångfartyget Sköldmön skall lördagen d en 21 denn es 

stiill as till chefens for flottan s militiirpersonal förfoganrle . 

Ka nonbåten A lfhilds besiittn ingslista ii n dras nnde t· ftil·e

stående vintel'f~xpedition sålunda, att i stii llet för två 

skeppsgossar kommenderas två 3:e klassens sj ömHn. 

U nd(F löj lnnnterua v . Krusensti erna, Lindman , a f Ugglas, 

Tigel'schiölcl, Wallenberg, Sasse, Gyllen krok, Gyllensticma 

och Lidbeck skola placeras på Carlshon a station. 

Minfartyget Ran skall uppl1iggas. 

På kanonbåten A lfhi ld skall en af ma nskapet kornmen

el ems som dykare uta n att besrittningslistan ökas . 

F aststillles «Omfång af Hirokurserna uti de olika ltiro

och öfuingsrimneuu vid kong!. sjlikrigsskol:tn«. 

Bifall till löjtnant Kilmans und. ansökan om tj ensd ed ig

het från den l N o vember 1882 ti ll den l Oktober 1883 

för h elsans värdande. 

Kaptenen vid kong!. flottans reserv Cra mers tillfälliga 

tjenstgöring i sjöförsvarsdepartementets bibliotek skall 

fortfara tillsvidare. 

Kommendörkapten O. R. Nordenskjöld skall under kom 

mendörkapten Ostormans sjökommendering vara ledamot 

i undervi sniogskommissionen. 

I tj ensteskrifvelser till Kongl. Maj:t skall hädanefter så 

som öfverskrift och jemväl å utanskriften anviindas or 

el en: «Till Konungen « i sUillet för «Till Kong!. Maj:t. « 

Ord er för kommendörkaptenen J . Christerson att afresa 

ti ll Spezzia för att öfvervara skjutförsök mot p a nsarplä t 

s::.mt ~edan besöka Frankrike, Tyskland och möj ligen 

England för att taga kännedom om vissa detaljfrågor 

rörande artilleri-materielen. R esan fär vara högst två 

månader. 
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~ 4. Saint skall på den 250:de lirsringen af konnng Gnsfaf 

II Adolfs död gifvns från Kungsholmen och Kungshalls 
batteri. 

. Nov. \J . Ord er för knptcnen C. F . Ekerman u och mnr i ni ngcni ~i-

rcn fl . H. Li ll iehöök a f t· afres:t ti ll England för att b r

sigtigfl o c: h emottnga en t;it· kong!. ll of tnns r' ikning i> c 

st.ii ld minbi'\t, ;;amt fö r ingcniö r Lilli chijiik alt ,]rrjl'nttr 

tngn. kiiun edo c1 om se nare tidors fram steg i by!!gn:lll af 
krigsfartyg. 

" « I3esiittui ugslista för linieskeppcl Stockholm, cEt det an-

Yiind es Så8om öfuiugsfarlyg fl>r sl;jutskolnn, fnst:otiilll . 

« 10. FastsWIIelse af föi·,tymle model ler till kort a bomul ls-

strumpor för skeppsgossar . 

« " Ett exemplar a f slmndinaviskn. minl;ommissionens rap-

port får utlemnas till gc r. cral Auhot fr iln Nordamerika, 

iifvenledes f>l kopior af 7 st .. uppgifna ri tningar rörand e 

minviisendet öfvel'iemnas till i tali enska m:ninliij lnnnte n 
Cattori. 

« 13. Kommendörkaptenen O. F. Kreligcr Rkall bestrida chef-

skapet för mindeparlcrn ente t vid flot t:tns s tal i on i Slock

holm nnder den tid kap te n Ekermann i siirskilllt 11jljl

drag vistas utom riket. 

" 15. Bifflll till llijtnant G . L age rcrantz ' u ud. ansi j\;an om 3 

veckors förtlugd permission till den 14 D ece mber. 

" l G. Kommendörkaptenen Schii nmeyr skall und er instnnd:mdc 

D ecember månad bestrida chefs kap et för ckipagecl epar

temeutet vid flottan s station i Stockho lm i s t. f. kapten 
A. P. Lilliehöök. 

« 21. Tillstånd för kadettkorporalerna C01·selli och Hamilton 

art efter genomgången offic~rsexamcn blira flottans un
del'iöjtuants uniform. 

« 21 . Att massiva projektiler till refflad e kanoner, under vissa 

vilkor, äfveu få anvUndas vid målskjntningsöfningar un

der fredstid. 

« 25. U oderlöjtnanterna Corselli och Hamilton skola placeras 

på Carlskroua station. 

« 27. Nådigt tills t lind för kommendörkaptenen K. Peyrou att 

emottaga och bära kommendörstecknet af badislm 

Ziihringer-Löwen-ordens l:st11 klass. 
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Sammandmg af kongl. bt·ef och embetsslirifvelset·, 
utgångna ft·ån kongl. sjöföt·svarsdepartementet 

under .Januari-Juni 1882 . 
Januari 13. En af de två mi ubåtar, om ln·i! kas byggande K. M:t i 

nåd. l.Jref den 17 Januari 188 1 f<irordnfl.t., få r från ni

land et an skaffa~ och hitsiindas för en kostnad af omkring 

153000 honor och kapten Ekermanu jcmte ingeniör 

Lilli chöiik få heO!'dras afresa till England ftir att om 

ifråg:warande bf.' stiillning underhandla m. m. 

« Antal et yngli ngar ll\'illm under inr: evarnnde år må Yinna 

intriide vid sj i; krigsslwlnn bestiimmes till 10. 

« 20 . l\Ied npphiifvande af 1858 års inqvarteriugsordniug för 

fl ottan har K. M:t i nåder behagat anbefalla föriiudrad 

lyd else af ?. 1!\8 i reglementet för flottan, II d elen . Vi

dare, och i sammanhang hiirm cd, har K .. M:t i nåder 

förordnat: 
l :o att officer eller umlerofficer so m fiir 1iltrcarande 

innehar sildan b efattning, med hvilken fri bostad eller 

inqvarteringsbidrag iir förenad, må, sedan han afgått från 

befattningen, ehvad afgången varit på förhand bestlimd 

eller icke, bibehålla bostaden eller upphäm inqvarte 

ringsbidmget Sll lång tid som b est;tmmes i e 168 mom. 

2 c efter dess här ofvan föreskrifu11 lydelse; 

2:o att officer eller underofficer , som inn ehar bostad, 

och blifvit till befattningen fiirordnad eller kommende

ra d för viss tid, skall ofördröjligen genom vederbörande 

mili Uircl1efs eller varfschefs försorg uppsiigas till afflytt

ning från bostaden samm11 dag förorduan::let eller kom· 

m enderi ogen går till äud:1 om det tir den 31 Mars eller 

30 September, men eljest deu af dess11 dagar, som uiist 

d erefter infaller, med rätt till erhållande af inqvarterings

bidrag under så lång tid som den afgåugne i aunau hän

delse egt bibehålla bost.aden; 
3:o att inqvarteriugsbidrag hitdanefter som hittills får 

utbetalas under sjökommendering fM en hvar som för 

uiirvarande tillhör matros-, eldare .. eller handtverkskom

p ani och som då hau kommenderas är gift eller enkliug 

med oförsörjda b11ro; 
4:o att besUimmelseroa i e 168 room. 8 och 9 efter 

deras nu förändrade innehåll skola tillämpas å den in

qvarteringsersättniug som öfverkommissarien m. m. A. 

K. Ga~slander och · proviantmitstaren m. m. J . F. Nord

beck ega uppblim på grund af siirskild:1 föreskrifter. 

26 



,Tuunari 20. 

« 

(( (( 

27. 

" 
(( 

" « 
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Angi\ende anordnnncle nf fyt'b clysu ingen å grundet Kop. 

parslemune medrlot vauligt fyrfartyg ftirsec1t mrd i\ng· 
mistapparat samt i Örfgrnnd~grrpen medeist fyrfartyg 
'"nligt Pin t sch 's sys t r m 111. m. 
Angårnu e rtt sl;i]!ign i't lgiin1 er t ill den imikPS sjiifnl'leus 

gagn . 
Angående flir eslagn:t nya (yt·nr samt ,,frign. ttyan s1m tt'

ningar f,\r lotsve rket. 

Sedan det för iildsle mariningen ioren vid Carbkrona 

station anslagna bo:; tii llc eul igt gUllande fcireskrit'i er borde 

den l niistiustnntl:wdc April fråntrii tlus af nn,·amnde 

innehafvaren, numen' direktöreu H. Grnltm och t ill tri i

das af unrn em iildste mariningt•n i<'>r en O . li ult, me n mn· 

rinflirvaltningen anhfdlit om n[td ig till !ttt·ls e, att, utan 

hinde r d eraf :1tt. ifrågavamnde bosUille vo re ansinget åt 

den iildste mariningeuivren, elirektör Gra hm tn [t1t c t i ll s

vidare få biLl'hiilla detsamma mot ett l<ineafclrng u f 501) 

kronor, si\ har K. Nl:t funnit skli l h iirtill lennu1 n:"tdigt 

bifall. 

Augteende b ifall till styrtnann en Ole Hoyeu's ttn.\. an

si·d\uing att v inll:l intriide l \Vesterviks navigationsskolas 

ångfartygsbefii l !ta f v ,n· ek lass. 

Angående öfverlem nand e till floltau s di sposition af rl et 

veste r om nya båtsnmnslms0m en :'t Skeppsholmen be

lHgna span nmålsmagasin et. 

Angående fiirhingning af vakanse r vid båtsmans],[illet 

t nom Blekiuge hin och Siidra Möre htirad af Kalmar liin. 

Om en komit(,, beståe nd e af en sve nsk sj••officer, en 

norsk H_j(lofflc(~ l' oeh en svensk ntariningeui1Jr, varder an
befald att sarnmamriicla i St.o0kholm f,r att granska rit

ningar m. m. ti ll <'Il af general H. Derdan i Bukarest 

uppfunnen sjelfgåe nde mina, så skola de svenska leda

mötel'lla så länge komitea rbetet varar hvardera tillgodo

njuta traktamentsers;itt.ning m ed 5 kronor om dagen .. 

Angåenue utgi fne m edel för renshifning vid flottans 

station i C:ulskrona från ansbget till skrifmaterialier 

m. rn. år 18$1. 
Varfschef vid flottans station m å f'nr ly ftni ng af enskilde 

tillhörige effekter, lmnua, i de fall att n [.go n altigenhet 

för a rbete na å varfvet. icke uppsU'u·, npplåta de vid vad'

vet b efintliga lyftkranar mot den afgift och de viikor i 

öii·igt som på varfscheferncs förslag kunna varda af ma· 

rinförmlt;uingcn bcsiiimda. 

l 

f 

Januari 27. 

« « 

(( (( 

(( 

(( 

Febr. D. 

(( 

(( 

(( 
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Angående ersättning af 50 kronor för vaktmiistaregliro· 

målens bestridande vid öfverkommeuclantsexpeditionen i 
Carlskrona år 1881. 
A ng:'\ende tryckning m. m af liiroböcker i sjömanskap 

och artillni samt i manskapets allrniinna militiira skyl· 

digheter j emte ersiittn ing af 200 kronor till hvarclera af 

löjtnnn terua O. E. G. Norrbohm och C. A . M. Bjul

hammar, hvilka blifvit uppdragne att lifverse och om

arbeta den vid kong!. flott ans exerci;;sknlor anvtinda liiro

bok i sjön1ansl<ap och artilleri. 

Angi'tende rekryleriug ::~f hornblåsa re vid flott a ns station 

i Stocldwlm. 

V arfschef'c n vid Carbkroua stations vad mi\ för b efo r· 

clrande af det iindamål, hvarlill ångslupen Kungsh olmen 

iir at:~ed d , låta förl iigga densamrna nunorsiiides >in ft varf'. 

ve t uneler så li\ng t id, so m naturhinu er fi•r viintas mlita 

fiir angörande af varfvct, och umler den vl\rd so m fin

nes erforderlig. 

Ang[wnde nppflirantle nf e u fyr å Germuncisö m. m. 

Angående sjökm·te ve rkets förseende med t elefonledning. 

En tEodell af åugfartyget Vega, fli rfiirdigad af f. d. varfs

timmermannen A. Johansson, får för 250 kr. inköpas 

flir a tt i flottans modellkammare i Stockholm nppstiillas 

och förvaras. 

Afslag å begiirdt ti llstånd fö r ynglingen C. A. K ullberg 

alt efter fy l da H) •år få undergå inträdesexamen t ill 8jli· 

krigsskolan. 

Holmarne Espesknr och Tvegliljtl i Carlsinona skiirgård 

fr1, på vissa vilkor, uteurenderas åt enskilda personer. 

Varfschef m å, vid nppkomnmncle ledighet. och der s:'l 

tinnes vara för tjensten gagneligt, ega att till bitriide vid 

varfsförråclen, mot månadslön och på viss uppstigningstid 

antaga pensionerad underofficer af flottan. 

Angftende flirhöjuing a f den fastsLitida minimivigten å 
m·iad r åg. 

Angående utbetalning från lotsverkets me del af en del 

utaf ett åc1ömdt ersiittningshelopp. 

Angi'iende arvoden för issignalering m. m. vid Viken, 

Falsterbo och Vinga. 
En i\ ngslnp får för en kostnad af 2900 kr. för sjökarte

verket anskaffas. 

Korniten för afgifvande af förslag till lindringar och 

ti!Higg i r eglementet fcir flottan, som fi\tt sig medgifvet, 

del s, att vid behof anlita utom komilen stående, sakknn· 
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nig person, so m Lillhi•rde OoUan, deis, alt antaga sekre
terare sa mt dels, att, sndan iifvc rk ommisRarien A. K. 

Gn ssland er ur ko111itcu utg!tt få aulita. hnu s hitr:ide i den 

111 !\n s:'tclaut !Hmpligen kund e ske u:ot ersilltning so;n 

framdeles !ntnde vara hestiimd, har !i'tlit af flirskotls
rn cdel utbc;laht : till itfverkorrrrnisoaric n Gasslander f". ir 
den tid frihr dc•n :CO Oktober 1877 ti ll den :.':2 Augusti 
1878 han uneler hand lenrrrat korrrilerr bitrUclc nr ed gram;k
ning o~h utarbetande af fijr~I.tg till iindringar i regle

mentet 1\iOO kronor; till komiten~ sekreterare C. E . Pe

tersson fi.it· tiden fr:'\ n och nt u< l den l() September 1 !:177 

till oclr med ch· n (j OktolJer 1881 :ng;) lmlllor, berii k

tmdt. efter ett dagsn rv Oll<) a f \) honor 11nder vistelsen i 

Stocldwlm och ·! kronor· GO iiro under kornitens sa ut

nHlntrlideu i C:.trlsl\rOI:a, je111lC ~a mlll a. ulagdt 300 luouor 
f\"• r den tid af omkring 4 n![rrraclc•r han e11ligt uppd rag 
vcrkstiilt siirskildt ~rbete fur komiLens riikuing : samt till 

vaktmii~ta ren A. ,\' , Andersson som under komilens mm
mantriiclen i hufvnclstaden ombesörjt '"aktmiistaregöro
målen, en gratifikation af 100 kronor. K. M:l har funnit 

goclt gocl kiinna ofvanst[tenrl e :1f komit6n utgifna belopp. 

Febr. 9. Angående flottans medverkan flir inrii ttande af en me-
tem·ologisk observationsstation å Spetsbergen. 

~ 17. Angående godtgorelse åt kaptenen C. F. EkPrnu\nn flir 

en res:1. ti ll London i ändam ål att stuelem minviisendet. 

" « Angående inqvarteringsbidrag åt unel erlöjtnanterna H . 
G. W. Wmngc-1, A,. Ekstr(;m, C_ G. D. ~Irechel och J· 
A. Helin . 

« Angåend e inqvartering;;bidrng ti llun derWjt nantenu1. gref've 

W. Hamilton, C. Golclkuhl 1n fl. 
« En vid krutbesigtning sakkunn ig arti ll eriofficer får mot 

resekostnads- och traktamentsersiittning enligt gliilande 
resr0glemente kommend eras att, efter ingången af näst

kommande l\hj månad besigtiga Ca ri skrona etations hela 

förråd af vanligt styckekrut. 
Liijtnant C. A. Hjulhammar tilld elas ett års stipendium 

å 2000 francs f(jr iu triide i fransk urlogstjenst. 

« 24 . Angående disposition af anslaget ti ll flottans iifningar 
i1 r 1882. 

« « Angående förändrad disposition a f en liigenhet i flottan s 

hUgval<t vid Carlskrona station . 
« Egame till Griismarö i Gryts socken af Östergötl ands 

!li n hafva i iugifven skrift anhållit a tt då under som
maren 1881 signaler blifvit uppsatta å de egendomen 

j 

+ 
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tillhörande klipporna 8andsankan, Nonsankan och Ring
b iida u, h varigenom siilen blifvit ft·ån desamma bortskrämd 
sa mt sökandena, h vilkas hemma nsdel fdin urminn es tider 

varit skattlagd flir sälfi ske som utgjorde öboarnes huf
vuduii ring, genom omfötmälde åtgii rd lid it förlust af 
minst 1000 kronor, de hiirt'ör rnålt.e vara godt.gjorda med 
samrn:t be lopp, lifvensorn i hiind else sj<im:itu ingarne kom

me all innevarande [rr fortsiittas omkring ifrilgavarande 

klippor, erhålla ytterligare godlgi•relse med enahanda 

belopp, till stöd fiir hvtlken ansökning bifogats ett af 
!'t tskillig:t personer undertecknadt intyg ~• f innehåll att 
Griismar(: ttboer lidit en större fUrlu st i sitt sii lfiske ge· 
norn upps:ittand et nf ifråg:wamnde signa ler samt att de 
trodde t'tirluslen kunde uppskattas t ill 01nkriug 1000 kr· 

1\fen enii r söl;andcn't !,varken ge nom det till stöd for 
dl'!"as a nspriik [tbcropade intyg eller eljest kunna anses 

hafva styrkt alt de till följd af uppsiittandet af ifr!lga

varand e sj(;miitningssignaler tillskyndats nilgou förlust i 

deras siilfångst har K. M:t icke funnit skiil att å före
varande ansökning fiista vidare afseende. 

Febr. 24. Underofficeren af 2:a graden A. F. Kullander må, utan 

hinder d era f, att han. icke fullgjort den i e 9 af regle
mentet för navigation~skolorna i riket den l Juni 1877 
föreskrifua 1jenstgöring såsom öfver- eller underbefäl å 

sjugående fu rtyg under sammanlagdt 3 år, ega behörig
het att söka före ståndarebefattnin g vid navigationsskola. 

Mars 3. Angående anvisande af medel, utöfver redan beviljade, 
fiir a nskaffniug af en minbåt från England. 

« " Monitorema Lokes och Tirfings nuvarande bestyckning 
få utbytas mot flottan tillhöriga 24 cm. kanoner af 

1876 års modelL 
H. M:t konungens skridskoklubb får å Kastellholmen i 
bergsskrefvan emellan båthuset och den uppåt Kastell
holmen ledande viigen, uppföra en paviljong i enlighet 
med af marinförvaltningen godkiind ritning, med viikor 
att samma byggnad genom skridskoklubbens försorg 

borttages n;ir deroro varder förordnadt. 

" 10. För afslutande af linieskeppet Stockholms för lindring 
till skolskepp anvisas i rundt tal en summa a f 5100 kr. 

" " Ytterligare en ångslup får för sjökarteverkets riikning 
anskaffas. 

« " A ugående afslag å Hijtnant C. O. Olsens begiiran om in
qvarteringsbidrag. 
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Angående kostnaden för sj ökarteverkets förseende med 
telefonledning. 
Fullmakt för O. Lagerberg att vara kommendör i kong!. 
flottan. 
F<il'ordnande för kommendör O. Lagerberg att t. v. var:1. 
militärchef vid flottans &tation i Ca rl skroua. 
Afsked med tu r och befordringsriitt för kapten C. E. 
de Champs. 
Angående rese- och traktamentsersUttning till 2:ne offi
cerare vid kong! flottan und er kommendering att öfver
vara skjutförsök vid Meppen m. m. 
K. M:t har, med lindring af bilngau GG till r eglementet 
för flottan s III del i hvad d~n a fser dugafliiuing till 
rekryt afbåtsrnansko mpa ni under konuuend erint: ombord, 
i nåclf'r fum1it godt förldara , att båtsmansrekryts dag
aflön ing und l'r lwmm end ering ombord ska ll ut gå med 
10 öre fri'm och med den l u:istkommandc April. 

« K. M:t har i nåder behagat förklara att arvodet för 
den, som under den tid nuvarande ordinar ie anditi\ ren 
vid Carlskroua station tir af erhållet riksdagsmannaupp
drag, hinclrad från tjenstgöri ng bestrider auditörstjensten 
vid niimnda station, m:\ utgå med ett belopp af 1500 
kronor, efter år rUknadt. 
Telefon törbindelse får anor dnas mellan lotskontoret i 
Giiteborg samt lo tsuppassningsstiillet vid Långedrag å 
ena och Göteborgs telefonfören ing :1 andra sidan. 

« Major E. W. i\I. Sasse tilldelas en n:1degåfvt< af 1000 
kronor. 

« Förre fyrmästaren vid Winga Ludvig Larsson tilldelas 
en nåd egåfva af 100 kronor. 

24. Kanonångbåten Sigrid filr und ergå en mindre reparation 
och kanonjollarne Bele, Valkyrian och Hugin fi vid sta
tionen t . v. vårdas för att vi<l behof för någotdera af 
flottans varf anviindas. 

« Fullmakter for E. H. von Holten att vara kapten och 
W. Dyrssen att vara löjtnant i kong!. flottan. 

« Afskedsbref fur M. F. von Krusensrjema. 
« Stora Askeröns lot splats får indragas samt dervarande 

personal förflyttas till öfve rgångsstat med en årlig aflö
uing för hvardera af 500 kronor. 

« Angående fastsUillelse af r itn ingar till åtski lliga fyrbygg
nader. 

" Angående åtgärder i följd af införandet i Sverige ntaf 
tyska regeln för afdrag af maskimummet å ångfartyg. 

» 
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Resolution å ent ledigande fr!tn varfschefsbefattuingen vid 
StocldJOlms station för konteramimlen U. H . Kreuger. 
Korporalen vid 2:a eldart'l - och handtverkskompaniet 
\\'. Fredriksson Hr erhål la afsked, ehnrn han ej tj ent 
ft•reskrif've n tid. 
Resolution på bPsvii •· angående anskaffande af rotehus 
m m åt båtsmanne n n:o 5:2 vid Ölands l :a kompani. 
Angilcndc ersi.ittning till en del aflot~pcrsonal e n för min
skad lotsp enuingeflirtjenst i foljd af lotsfriheten. 
Angående tilbtånd för kapten L. Palander att upphandla 
vissa proviantartiklar och effekt er Wr innevarande å rs 
expedition till SpetslJergeu. 
Lliraren vid navigationsskolans i Guteborg skeppsbyggeri
afde lning :n . m . C A. O. 'l'rygger tilldelas ett rese
undersWd af 400 kronor f<ir att besöka en ut sWllning a f 
skeppsmodeller i London, med skyldighet att derom till 
direktionen fur m.v igationsskolan i G<"• teborg ingifva be 
r iitte lse . 

« Angående tillviunande åt kong!. lotsstyrelsen af rlitl at.t 
till ve rka fyrapparater enligt L. F. Lindbergs patenterade 
uppfinning tnot en erslUtning af 7 50 kronor. 

« Angående förstiljning af 5 st. äldre vid sjömätningar an
vii ud a roddbåtar iih·e nsom af en mindre j oll . 

« Fullmakt fl•r J. C. F. Ba:ckstriim att vara förs t e batal
jonsl>ikare vid flottans station i Carlskrona. 

« Angående namn- och nummerbyte för vissa båtsm;tn vid 
Norrlands 2:a kompani . 

21. Stadgandet i fi ~ttaus reglemente II delen 2 139 mom. 2 
om ersiitt.niog fö1· t illsyn vid arbeten, so m utföras å flot
tans v:tl'f för friimmande verk, skall härefte r icke ega 
tilllirnpning å arbeten som bekostas af statsverket. 

28 . Förordnande för kommendören m. m. J. H. Ankarerona 
att från den l Oktober och t. v. vara varfschef vid flot
tans station i Stockholm . 

« Fullmakt för A. F . Kullander att vara föreståndare för 
navigationsskolan i Hernösancl. 

« Angående upphandling af ekplankor för Carlsin-ona st a 
tion. 

Minfartyget Ran skall, med bibehållande af ombord be
fintliga apparater för afskjnt.ande af Whiteheada minor, 
för en kostnad beräknad till 76000 kronor så föriindras, 
att det blifver lämpligt att an'l'ändas såväl af högste be
flilhafvaren fiir krigsmakten som af eskaderchef och fiir 
mintjenst. 
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April 28. Resolution angående tvenne extra lotsars und. besvär 

öfver ]ot.sst.yrelsens beslut i anledning af deras klagan 

att de blifvit af lotskapten Rams te n från sina befatt 

ningar enligt sitt förmenande, olagligen skilda. 

Maj 5. Föriindrad lyd else af mom. 2 e 17 i gälland e inst ruktion 

för chefen för flottans militiit·personal samt af punkten 

h) i! l af gHllnnue instruktion för ilfverdirektörPn vid 

mariningeniörstaten. 

c « Afsked med tur och befordringsriitt för kapt en L. M. 

Törn gren. 

» « F örordnande af generalmönstringskommissarie och geue-

ralm önstringsllikare. 

c « 11 st. 12·pundiga karronader med tillbehör j emte 8 st. 

12-pn':ldiga kanonadlavetter få från flottans förråd ut rm 

ersiittning, till armen utlemnas. 

« Angående medgifvande fl-tt 150 kronor fA fi ir 1882 utgå 

såsom ersiittning till amimlitetsförsamlingens presterskap 

för fördittande af gndstjenst i flotian s sjukhu~ i Carls

krona. 

« « Angående betäckande af kostnader för undanrödjande 

af fartygsvrak . 

« " Tillligg och ändringar i lotsledsförteckningen för Nybnds 

och Hernö lo tsplatser. 

« « Angående chefens för 'Ölands 2:a båtsmanskompani und . 

besviir i fri\.ga om löneförmåner åt båtsmännen Kastman 

och Sparring. 

« « Hos K. M:t har f. daglönaren å varfsstat n:o 1081 Sven 

Svensson i underdånighet anfört besvär deröfver att se

dan han under arbete vid flottans station i Carlskronfl

genom olyckshiiudelse erhållit sf1 svår kroppsskada att 

han enligt ett af regem entsläkare Th. Luudbergh afgif. 

vet intyg, blifvit oförmögen till vidare verksamhet samt 

han derefter blifvit ur kronans tjenst entledigad, har 

kong!. direktionen öfver amiralitetskrigsmanskassan ge. 

nom utfärdadt pensionsbref tilldelat honom, såsom ska

dad i kronans tjenst, pension endast i 2:a klassen med 

100 kronor; anhållande klaganden på anförda skäl att 

K. M:t, med upphäfvande af kong!. direktionens beslut 

måtte i nåder tilldela honom pension i 1:a klassen med 

150 kronor årligen. 

Detta har K. M:t i nåder låtit sig föredraga och enär 

jemlikt ~ 2 i K. M:ts nådiga reglemente för pensionering 

af flottans och lotsvetkels gemenskap, till pension i l:a 

klassen är berättigad den, som af kroppsskada, uppkom-

Maj 

« 

" 

" 

- 4!/i-

men i följd af olyckshiindelse under utofninoo nfkronnn• 

tj enst blifvit oförmiigen till vidare verksamhet samt re·

gem~utsliikaren 'rh . Lnndbergh i ett pi\ embetsed afgif. 

vet mtyg, efter samma dag gjord undersökning i\ Svens. 

son, förkl arat, att ifrågavarande skada - som ostridi<>t 

tillskyndats honom under t.j enstentöfning - medfört s~

dan påföljd, nlltså och då icke, si'tvidt handlingame upp· 

lysa, nugot förekommit, som kan föninga betydelsen af 

berörde intyg, har K. M:t ansett den pension, hvartill 

Svensson då han entledigats varit berHttigad, hafva bort 

besttimmas till det belopp som i berörile reglemente ii r 

för daglönare vid vartvet i fi\rsta Idassen bestiimdt, och 

derf'or återförvisat lirendet till kong!. amiralitetskrigs

manskassans direktion fur utfiirdande af nytt pensions

bref på d~n sålunda af K. M:t angifna grund. 

12. Angåcmle afstående till artillerimuscum af åtskilliga flot

tan tillhöriga effekter. 

« 25 uppgifna buntar s. k. skeppsgårdsriikenskaper m. m. 

få från IC M:ts och rikets kammarkollegium till flottaus 

~trkiv öfverlcmnas. 

« K. M: t har icke funnit skäl bifalla en af chefen för flat· 

tans militiirpersonal gjord und. hemstiillan om att sjö

officerare som genomginge artilleri- och ingeniörhligsko

lan ä Marieberg kunde derstädes kostnadsfritt få genom· 

gå en kurs i nautisk astronomi. 

Men har K. M:t förklarat sig vilja på ansökan af of

ficer vid flottan, som genomgår artilleri- och ingeniör

högskolan å Marieberg, om beredande af tillfiille till er

hållande af undervisning i nautisk astronomi, för hvarje 

särskild gång sådan ansökning förekommer och efter det 

upplysning vunnits om kostnaderna för en uppgifven 

kurs i berörda liiroämne, pröfva om och till hvilket be

lopp bidrag för Hudamålet kan varda af allmänna medel 

afsedt . 
« Angäende bestridandet af kostnaderna för ängfartyget 

Kares expedition för ne:lliiggande af en telegrafkabel 

till Landsort, från anslagstiteln «Sjövapnets öfningar«. 

• Angående förhlijd pension för pä invalidstat öfverflyttad 

daglönare. 

19. Löneresolutiouer för kaptenerna C. O. F. Ljungqvis. 

och H . H. von Holten, löjtnant W. Dyrssen och under

löjtnant C. Goldku"hl. ' 

« Löneresolution för lmptenen grefve C. E. O. F. Oron

hjelm. 
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19. Fullmal<t er såso m ];apt en fi) r li'jtnau t C. G. ·W. Bretz 

ner och såsom liijtnnn t Wr und erlöj tnan t P. J. Dahl 

gre n. 
~ Angående 200 ho nors crsiittn in:; till r cY isor n i tnllsfy 

r elsen W. W ettcrgt·nud C:i r utnruela ncl e ar sta ti sti ska 

tablåer m. m 
Spetsprojektiler till re<bn fiinliga kn.nonn fi't an :okaffas 

för ett vlirde af 70000 kronor 

« Angåeude anvisande af med el f'i_;r go d tgiirand c aJiif,·er

betal ning fM· uppfurandet af d en ny:1 ske ppsgosse lmser

nen i Carlskrona 

« Angående faststiilHse af ri t nin g till t ac kel- och segel 

makareverkstad tn . m. vid Hotlans station i Ca rbhonn. 

« Anglle nde föreslagen fi iriiudring a f ge neralmönst ringspla ts 

för Österg<'itla nds båtsm::w sko ntpa ni . 

« 8edau l;ommend örkapte u G. N. :tf 1\l e rcker ulnrbeta.t 

forslag till artill<~ ri exe rcisregl em r, n tc fi ir Hollans fa rt yg 

och d etta i'<irslng ptt gru ml af de rClllllt gjord:t anmiirk

nill gn,r vid tilliimp:cndPt, nf b<!lltiilde komtll c ndi.irk:lptc•n 

blifvit omarbetndt., si\. har .Ii: M:t. cie11 8 illll encmnd e 

.Maj föreuiimnda omt~rb e tad e rr•gl e ll~t ' nlr: fastsl.iilt att 
t . v. tjena till efterrUttelse sa nt!; i nt,dc r mcdgif'vit att 

d ctsrunma finge för ''" b eriikn :1d l;ostnn.d :lf 117:2 h . 
tJ'yckas i lu sen excutplar. 

Tryekningen bt'·r verkstiillns genon1 kougl. ~j CifLi!_ ·s ,·ars 

d eparte me nlels komntando<'X J.wdi!ions fi.i rm rg or:h !wke us 

försHljuingspri ::; Lemy1uligas nu kougl . 1n a ri111'Vrvaltuingeu 

alt bestiirnnm, 

« Augående kaunnar~krifvaren A . A . Cnrbteclt Levilj atl ett 

[u·s tj c nsllcdighet . 

« R esolution a ng:1endc Und rin g i legakontmk t et m ellan 

rusthålla rue !'lir n:o 141 vid S ;jc]m J\lure :l:a ko mp. och 

r ehyten Viktor ll[Limllsoo n. 

2 . Angåe nd e r egleringen r, f ntgiflc rna und er riksstatens ii:fe 

hufvmhit el fiir 1883. 

« Angi'ccnde 1883 års auslag till lot s - och (yrinriil l11ingcn 

m ed lifrädJ ningsanstalte:·J!:t . 

Pi't b<'giiran af ·lmmnstyreb ·n i K a lm :u· att få k<Opa 12 

"t. kasse rade kano ner att :lll\'ii n<l as ti ll poll a re ha r K . J\1 :t 

i nåde r medgifvet at t l~ st . sliit.borrade salutlmnon e r af 

A sehlings modell få nnd e•· ha n J fö rsiiijas t iii hugsta pris 

som fiir dPtn kan erhålh.s dock rj understigande l h. 

för centner. 
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2 . Af lotsverkets besparade med el f t1 ntgu : t.ill n?tdcgftfva 

!tt en f. el . lotsåld erman Yid Dred sk:irs lotsplat s kr 200; 

till dito {tt eu f. d. kronolot s Yid Bjuröldubbs l ot~p l ats 

kr. 50; ti ll anska!Tn ing af r n ny i'tngh:'tt fi .i r lo tska p tP ne n 

i Lule{• 32001l kr. 
« Anguen tl e n tle mn a nclc Jr[m flot.fan s f<,n åd ar medi cinal

ki sto r till m eteorologisim stationen å Sp etsbergen. 

F . d. hon o lot-sen vid Vdmg<i lotsplats Olof Christenswn 

tilld elas e n n[,degftf,-a af 120 kr. 
12. K ap tenlnjtnant J C. Li " ijn tilldelas s:'tso nt före ståndare 

för Kalmar navigationsskoh nnd er hrws [Ltcrst åe nd c lifs

tid e u :"tri i g pensio n !t a llmHn na indragniugssbtc n af 

14 GG kron or G7 öre att ut gå från och n t e <l mån a <len 

niist efte r d en i hvilkeu afsked från fö rest l\ncl a reue fatt

ningen vid n limnda sko la blifve r ho nom hcv iljadt. 

« Ni'tcligt af; kcd meJdelas komm e ncl<irc n m. m. g rc fv e A. 

R . Cronstcdt. 

li::tptculi;jtnantcu m. m. C. L. A. Fri es metld clas, på 

ege n åstuod:w, n t1d igt afske~.l 

Öppet bre !' p[t komm cn<llirkn]'tons nrtnllt 1 h cdt> t' oelt 

viinlighet fur lmptenliijlnant C. L . A. Fri es . 

Angi'wnde uppfurande af en kokhusbyggnad vi<l nya 

b i'ttH manskasernon å Skeppsholmen. 

1\ommc nd cirkaptenen m . m. G. N. af Klerckcr, so 1n pt1 

b e fa llning ut,.rbeta l f ,,rslag till sii vii ! a rtill e ri exercisreg 

le me nt e för flottan s far tyg so n• till a rtill e ri exercisr egle 

met•te fiir sjii f'iist niPgarne Yid Carlshoua, tille rkiiunes 

h :irf,·,r, utöfve r Llagn.fl ö ningen, e n godtgöt· clse af 3000 kr. 

Komme nuörlmplcncn 1t. G. von H ede nbe rg som e nligt 

erh;'dlet nprd ra.g n tarbctat fulj,1nde förslag, ne mlige n till 

R eglemente fur flottan, 4:Jc delen, landtj eustguringcn; 

UC'glem ente för flott a n, :J:te delen, undervisninge n; 

B estiimmelsema flit· skjnttifningarn e vid flotta n; sa mt 

l:sta d ele n , tjcnstgliriugen af unclervi suing för m a n-

skapet vid fl ottan , tillerkiinnes hiirfiir , utöfver dagaf!öuin

gen, en goLll giH·cl se a f 2500 kr. 

l\. J\'!: t har pi't fram sliilluing funnit god t förklara att 

lotsdire ktö ro n mf1, n iir hau pröfvar sådant. e rford erligt, 

uppdraga å t n>"•gon af d e hos lot.sst.yrelscn ell er lots ,·e r

ke t a nstHlcl e tj e uste mä n m ed undan tag ::>f ordi na ri e fore

drngand ena d å d e iiro derstiides i tjenstgöriug, a tt under 

inspek tio nsresa i egenskap af sekreterare hotaom 1\ tfölja. 

~ K. M:t har funnit. godt i nåd er del s tillåta che fen för 

kong!. marinförvaltningen och chefen för kong!. marin-
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förvaltningens militHrafd elning att tillsvidare årligen ni\r 

sådant utan hind er för göromålen~ behöriga gång ske 

kan, åtnjuta semester und er en och en half månad h var

dera, dels ock föreskrifva att chefens för verket plats, 

under hans frånvaro, skötes af den i rang och tur friim

ste af verkets ledamöter samt att chefens för militäraf

delningen plar.s skötes enligt chefens för marinfGrvalt.

niugen förordnand e af den i rang och tur friimste bland 

de å afdelningen tj enslgurande officerarneeller af en dem 

af cheferne för artilleri-, ekipage- eller mindepartemen

ten vid flottans vart' i Stockholm, iifvensom att den ene 
eller andre at d esse officerare je m vill skall niir någon 

af verkets ledamöter be~trider chefsbefattningen, efter 

edert furorduaude, tjenstgöra silsom ledamot med den 

föredmguingsskyldighet som af kong!. marinfurvallningen 
för tillfallet bestämmes. 

Juni 23. Löneresolution f<>r kommeneluren J. FL Ankarcrona, 

kommendörkaptenerna G. N. af Kicrcker och G. B. 
Lilliehöök, kaptenemu F . Lenurnan och C. G. W. Brelz

ner, llijt.nant P. J Dahlgren och underliijtnant C. A. 
Brandt. 

« « Fullmakter för kaptenerna G. af Tt·olle och J. C. E. 
Christerson att vara kommendörkaptener i kong!. flottan. 

« « Fullmakter for löjtnant frib. C. O. S. Posse att vara 

kapten och ftir underlöjtnant H. G. Lagercrantz att vara 
löjtnant i kong!. flottan. 

« « Angående upphandling af ammunition från England till 
25 mm. kulsprutor. 

« « Resolution med bifall uppå majoren vid Gotlands natio
nalbeviiring grelve A. F. Cronstedt; und. ansökning att 

tå bibehålla pensionsrätt i amiralitetskrigsmanskassan. 

« « Angående nådegåfvor till afskedade personer som iill

hört flottan. 
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fl.l = FJ7rf,ornshaiinub 

h = Hormts d2 

D = Mor10id'rs d!! 
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